1 (2)
F A G E R S T A K O M M U N S F Ö R F A T T N I N G SSAMLING
Nr: 112
_______________________________________________________
Åläggande om gångbanerenhållning m m inom Fagersta kommun
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun har 1995-10-31, § 127, beslutat
följande med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Fastighetsinnehavares skyldighet
§1
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjningsoch liknande som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten
(nedan kallat gångbaneutrymmet).
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den
som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) skall anses som fastighetsägare.
Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas
§2
Nedanstående närmare föreskrift gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas
av fastighetsinnehavaren.
Växtlighet och nedskräpning
§3
Det åligger fastighetsinnehavaren att sköta fastigheten så att olägenhet för
gångtrafiken på gångbaneutrymmet inte uppkommer och risken för olyckor
begränsas.
Växtlighet får inte vara högre än 80 cm över körbanan inom en triangel med
10 m långa sidor räknat från fastighetens hörn. Större träd inom sikttriangeln
kan i allmänhet stå kvar om de rensas på siktskymmande grenar upp till en
höjd av 2,5 m. Motsvarande siktröjning bör ske även vid kurvor och på andra
platser
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där växtligheten kan skymma sikten för trafiken eller utgöra ett hinder för
gående.

Träd-, grenar, häckar o dylikt som inkräktar på gångbaneutrymmet skall rensas
bort.
Snöröjning m m
§4
Det åligger fastighetsinnehavaren att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.
Saknas anlagd gångbana eller föreligger hinder för användning av befintlig
sådan skall fastighetsägaren vid halt väglag framför fastigheten vid körbanans
sida sanda för fotgängare.
Rännstensbrunnar
§5
Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i
rännstensbrunnen i de fall brunnen ligger inom gångbaneutrymmen.
Övrigt
§6
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att
hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet
hindras samt de krav tillgodoses som medför hänsyn till förhållandena på
platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.
"Straff m m"
§7
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina
skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket
renhållningslagen.
I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser, förelägganden och om
tvångsutförande på den försumliges bekostnad.
__________________________________
Detta beslut gäller fr o m 1996-01-01 och ersätter äldre beslut i kommunen om
fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen

